
Ter herinnering aan 

GERARD (Gerhardus Johannes) 
KEMPERINK. 

Hij werd op 1 ju ni 1909 te Weerselo 
gebo ren. In het ziekenhuis te Enschede 
is hij midden in de nacht van 18 op 19 
november 1991 in alle rust overleden. 
Na de Eucharistieviering in de parochie· 
kerk van cie H. Maria Geboorte te Los· 
ser, volgde zijn begrafenis op het Kerk· 
hof naast de kerk. 

Tussen de beide data die wij hierbo
ven hebben vermeld , l igt het vee lbe
wogen leven van Gerard. Het .''."as in 
de moeilijke jaren dertig dat hl) zich 
aan melde als militatr. 
Na het einde van de tweede wereld
oorlog raakte hij betroKken bij de ge. 
vechtel" in lndones1e. W erd kr11gsgevan
gen gemaakt en heeft daar het werken 
aan de Birma spoorhJn overleefd. In 
dat kamp heeft hij geleerd te overl e· 
ven. Iets dat hem zijn leven lang van 
pas is gekomen. 
T erug in Nederland, terug uit diens~ 
heeft hij zich - als man alleen - uit
stekend weten te redoen. Toch is zijn 

hart in lndonesiê en Thailand blijven 
liggen. Talloze malen is hij er weer 
terug geweest om bezoeken af te leg· 
gen, om graven op te zoeken. 
Z11n huis was een levend museum ge· 
worden met herinneringen uit het Verre 
Oosten . 
H11 was een natuurmens, o:rgezond, 
was in zijn doen en laten militair ge
bleven. Gerard was een harteli1ke man 
en zeer gelovig. 
In oat geloof nemen wij afscheid van 
hem, er op vertrouwend dat de Heer 
de belofte van eeuwig geluk aan hem 
za l waarmaken. 
Hij moge rus ten in vrede. 

Voor uw meeleven 1n de laatste periode 
van zijn ziekte, voor uw aanwe.z1ghe.i.d 
bij de uitvaa1t en begrafenis z11n w11 
u zeer erkente lijk. W ij hebben uw sym· 
pathie voor Gerard zeer op prijs ge
steld . 

Z ijn familie. 


